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Одделот за Кардиологија ги има следните 
простории:

1.Администрација
2.Лекарска соба
3.Сестринска соба
4.Ехо кабинет 
5.Соба за прием на пациенти
6.Магацин за медицински материјал
7.Работна сестринска соба
8.Санитарна просторија
9.Работни лекарски соби
10.Интензивна нега 
11.Болнички соби
12.WC за персонал и купатило
13.WC за пациенти 
14.Купатило за пациенти
15.Тераса

На ѕидот од ходникот има поставено дезинфекциони средства



Еднаш неделно се одржува состанок на одделенските 

сестри заедно со главната сестра на кој се дискутира за 

тековната работа

Еднаш неделно се прави сестринска визита  на различни  

оддели од Кардиологија на која се проверува  

сестринската  работа

Повремено се одржуваат предавања  за едукација на 

медицинските  сестри ,на две од нив присуствував и јас.



Предавање за правилна  употреба  на ниско 

молекуларен  хепарин



1.Визита на пациенти

2.Земање крв 

3. Подготвување на интравенозна терапија

4.Аплицирање на интравенозна канила

5.Преврска на интравенозна канила

6.Одредување на крвна група

7.Водење на температурни листи и листи за нега на болни 

8.Припрема на пациент за операција

9.Прием и испис на пациент

10.Правење на атропински тест кај болни (ЕКГ потоа се аплицира 
Амп.Атропин 0,1  и.в по 1 мин се прави повторно ЕКГ потоа по 2 
мин па по 5 мин)

11.Земање на гасни анализи кај пациент





12.Мерење на кислород на пациент со апарат за сатурација
14.Начин на земање на гликемија кај пациент
15.Давање на пер ос терапија

Белегзија која се става кај секој пациент                      Количка за и.в терапија
Г

Аплицирана браунила со напишан датум                 Преврска на браунила



Се здобив со информации за:

-Болнички инфекции и соодветен третман на истите

-Сите инструменти кои им се на располагање за работа

-Итни случаеви и соодветен третман на истите

-Нега на болни со срцеви мани,пореметување на ритамот на 

срцето,болести на срцето

-Рехабилитација на болни со инфарт на миокардот



Имаат одлична организација и тимска работа,доволно 

персонал,секој знае што му е работа,располагаат со 

најсовремена опрема и апаратура.За пациентите имаат се што е 

потребно во секое време а исто така и за персоналот со што е 

многу олеснета работата а пациентите се задоволни.


